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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het Europees semester voor economische beleidscoördinatie: jaarlijkse groeianalyse 
2013
(2012/2256(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien artikel 225 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met 
name de artikelen 9 en 151 en artikel 153, lid 1, onder e),

– gezien de conclusies van de Europese Raad van 28 en 29 juni 2012,

– gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 
136 juncto artikel 121, lid 2,

– gezien de mededeling van de Commissie van 28 november 2012 over de jaarlijkse 
groeianalyse 2013 (COM(2012)0750),

– gezien op artikel 48 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken en de adviezen van 
de Begrotingscommissie, de Commissie regionale ontwikkeling en de Commissie 
constitutionele zaken (A70000/2012),

A. overwegende dat de eurozone als geheel een "double-dip"-recessie doormaakt;

B. overwegende dat de crisis verwoestende gevolgen heeft gehad voor het leven van 
miljoenen Europeanen, getuige de officiële werkgelegenheidsstatistieken: in de EU 
hebben sinds 2008 al meer dan 8 miljoen mensen hun baan verloren; meer dan 25 miljoen 
Europeanen hebben momenteel geen werk, waarvan er bijna 11 miljoen al langer dan een 
jaar werkloos zijn; de werkloosheid treft momenteel bijna 10 miljoen jonge mensen; 
alleen al in het afgelopen jaar hebben 2 miljoen mensen hun baan verloren; 

C. overwegende dat eraan herinnerd moet worden dat het gemiddelde overheidstekort van de 
eurozone in 2007, bij het begin van de crisis, maar 0,6% bedroeg en in de richting van een 
evenwicht daalde;

D. overwegende dat de felle verslechtering van de overheidstekorten en -schulden, die zich 
sinds 2009 in veel lidstaten heeft voltrokken, in gang is gezet door de reactie van 
regeringen op de crisis, bij gebrek aan Europese anticyclische instrumenten; 

E. overwegende dat de analyse van de statistieken van 2010 en 2011 nu duidelijk maakt dat 
de gekozen beleidsmaatregelen het matige herstel van 2010 hebben omgekeerd door de 
voortijdige en sterke verkrapping van het begrotingsbeleid, waardoor in alle lidstaten nog 
altijd groeiremmende effecten zichtbaar zijn;

F. overwegende dat de prognoses van de Commissie voor 2012 met succes neerwaarts zijn 
bijgesteld van 1,8% in het voorjaar van 2011 naar -0,4% in het najaar van 2012 voor 
2012; overwegende dat de Commissie in haar najaarsprognoses voor 2013 een bbp-groei 
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van slechts 0,1% voorspelt; overwegende dat er ernstige twijfels bestaan over de 
nauwkeurigheid van deze prognoses voor 2013, aangezien zij waarschijnlijk gebaseerd 
zijn op een onderschatte budgettaire multiplicator, hetgeen betekent dat de negatieve 
gevolgen van de huidige budgettaire inkrimping voor de economische groei worden 
onderschat; 

G. overwegende dat de budgettaire multiplicatoren in slechte economische tijden 2 tot 3 maal 
groter kunnen zijn dan in normale economische tijden, wanneer de outputgap in de buurt 
van nul ligt;

H. overwegende dat de gelijktijdige consolidatie in het grootste deel van de EU ook de 
omvang van de budgettaire multiplicator in de eurozone als geheel heeft vergroot, en de 
impact ervan versterkt is door de hoge mate van openheid van de Europese economieën 
binnen de interne markt;

I. overwegende dat elke lidstaat lijdt onder de gevolgen van zijn eigen strakkere 
begrotingsbeleid en de gelijktijdige snelle consolidatie van de andere lidstaten;

J. overwegende dat deze strategie van verstrakking van het begrotingsbeleid een neerwaartse 
druk uitoefent op de vraag, op de salarissen en prijzen en tegelijkertijd de werkloosheid 
opdrijft;

K. overwegende dat recente studies van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) 
documenteren dat een geleidelijke en soepele begrotingsconsolidatie de voorkeur verdient 
boven de strategie van een te snelle en abrupte beperking van 
begrotingsonevenwichtigheden;

L. overwegende dat het scorebord voor de procedure bij macro-economische 
onevenwichtigheden (PMO) voor 2011 de grote verschillen binnen de Europese Unie 
illustreert, met name in de eurozone; het driejaarsgemiddelde van de lopende rekening van 
de betalingsbalans in% van het bbp toont slechts voor drie landen aanzienlijke 
begrotingsoverschotten (voor Luxemburg en Nederland +7,5 en voor Duitsland +5,9), en 
voor de meeste andere landen negatieve posities; 

M. overwegende dat hieruit blijkt dat de voordelen van de interne markt en de 
gemeenschappelijke munt zeer ongelijkmatig verspreid zijn over de lidstaten, waardoor de 
zwakkere economieën minder manoeuvreerruimte hebben voor de aanpak van crises;

N. overwegende dat de door verscheidene lidstaten genomen besparingsmaatregelen een 
ongekende omvang hebben bereikt: voor Griekenland komt het budgettair beleid in de 
periode 2010 tot 2012 uit op 18 bbp-punten, en voor respectievelijk Portugal, Spanje en 
Italië op 7,5, 6,5 en 4,8 bbp-punten, zonder duidelijke tekenen van verbetering van de 
economische en budgettaire situatie en met een enorme ontregeling van het 
maatschappelijk leven, wat vraagt om een nieuwe beoordeling van het opgelegde beleid;

O. overwegende dat de rente op staatsobligaties binnen de eurozone nooit eerder 
voorgekomen verschillen vertoont en voor bepaalde lidstaten nog steeds op een
onhoudbaar niveau ligt;
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P. overwegende dat landen met een overschot gevraagd had moeten worden de saneringslast 
te delen door stimulering van hun interne vraag, met name via de aanpassing van 
salarissen;

Q. overwegende dat de Commissie er niet in geslaagd is te rechtvaardigen dat het opgelegde 
beleid mettertijd vruchten zal afwerpen en billijke en aanvaardbare gevolgen zal hebben 
voor de samenleving;

R. overwegende dat leningen aan de privésector ondermaats blijven en de particuliere 
kredietstromen gematigd zijn;

S. overwegende dat de bijdragecapaciteit van de belastingplichtigen in verscheidene lidstaten 
nagenoeg is uitgeput; overwegende dat de Europese schaduweconomie op 22,1% van de 
totale economische activiteit wordt geraamd en het verlies aan belastingopbrengsten op 
ongeveer één biljoen EUR per jaar;

T. overwegende dat de jaarlijkse groeianalyse 2013 (AGS 2013) beoogt de economische en 
sociale prioriteiten voor 2013 vast te stellen;

U. overwegende dat de ontwikkeling van de pijler van begrotingsdiscipline gelijk op moet 
gaan met de pijlers van solidariteit en democratie;

1. is ingenomen met de erkenning in de AGS 2013 dat groei noodzakelijk is als uitweg uit de 
crisis, maar betwijfelt of de door de Commissie waargenomen positieve tekenen van 
herstel nauwkeurig zijn; waarschuwt voor de voortgezette krimp van de economische 
activiteiten in het komende jaar als gevolg van het totale negatieve effect van forse en 
gelijktijdige procyclische bezuinigingen op de begroting in de gehele eurozone;

2. verzoekt de Commissie ernstig onderzoek te doen naar de mogelijkheid om een 
begrotingsaanpassing over een langere periode te spreiden teneinde extra tijdelijke 
manoeuvreerruimte te bieden om de groei zo spoedig mogelijk nieuw leven in te blazen; 

3. verzoekt de Commissie om de contraproductieve aard van het heersende beleidsstandpunt 
in te zien en haar beleidsaanbevelingen voor volgend jaar te herzien, zoals in haar AGS is 
opgenomen; 

4. is van mening dat de recente discussie over de grootte van de budgettaire multiplicator, 
met name na de desbetreffende analyse van het IMF in zijn recentste World Economic 
Outlook, ten onrechte door de Commissie is gebagatelliseerd, terwijl dienaangaande een 
brede consensus uit recent theoretisch en empirisch werk in de bestaande economische 
literatuur naar voren is gekomen; acht deze aangelegenheid van essentieel belang voor de 
beleidsvorming, aangezien verkeerde budgettaire multiplicatoren tot massale 
beleidsfouten kunnen leiden; verzoekt de Commissie derhalve dringend haar macro-
economische modellen en prognoses regelmatig open te stellen voor diepgaand en 
systematisch onderzoek door onafhankelijke instellingen; 

5. is ingenomen met de erkenning door de Commissie dat "een mogelijke" aanpassing van de 
termijn voor de correctie van buitensporige tekorten gerechtvaardigd is, met volledige 
inachtneming van de geest en de inhoud van het stabiliteits- en groeipact; is evenwel van 
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mening dat dit al eerder erkend had moeten worden; 

6. verzoekt de Commissie de situatie van de lidstaten opnieuw te beoordelen in het licht van 
de uitzonderlijke omstandigheden waarmee zij te maken hebben - "een buitengewone, 
buiten de macht van de [lidstaten] vallende gebeurtenis die een aanzienlijk effect heeft op 
de financiële positie van de algemene overheid, of periodes van ernstige economische 
neergang zoals bepaald in het herziene SGP (...)"; 

7. verzoekt de Commissie en de Raad de weg van consolidatie voor lidstaten met 
buitensporige tekorten als gevolg van uitzonderlijke omstandigheden te vereenvoudigen, 
maar te waarborgen dat "jaarlijkse begrotingsdoelstellingen [...] stroken met een 
benchmark die overeenstemt met een minimale jaarlijkse verbetering van ten minste 0,5% 
van het bbp in zijn conjunctuurgezuiverde begrotingssaldo, ongerekend eenmalige en 
tijdelijke maatregelen, teneinde het buitensporige tekort binnen de in de aanbeveling 
vastgestelde termijn te corrigeren", zoals geformuleerd in het preventieve deel van het 
SGP;

8. verzoekt de Commissie en de Raad de productieve behoefte aan overheidsinvesteringen te 
combineren met doelstellingen inzake begrotingsdiscipline door in hun beoordeling van 
stabiliteits- en convergentieprogramma's en buitensporigtekortprocedures aandacht te 
schenken aan programma's voor overheidsinvesteringen;

9. verzoekt de Commissie dringend te beginnen met de ontwikkeling van een plan om zich 
ervan te vergewissen dat aan elementen van de begrotingsdiscipline parallel gevolg wordt 
gegeven in de vorm van concrete voorstellen over solidariteit tussen de lidstaten en 
democratische legitimiteit als onderdeel van het Interinstitutioneel Akkoord betreffende 
het Europees semester;

10. verzoekt de Commissie en de Raad de kwaliteit, de nationale bijzonderheden en de 
toereikendheid van de landspecifieke aanbevelingen sterk te verbeteren, met name via een 
vakkundige interpretatie van de prognose betreffende macro-economische 
onevenwichtigheden;

11. doet een beroep op de lidstaten om het met spoed eens te worden over een Meerjarig 
Financieel Kader (MFK), waarbij erop wordt toegezien dat de rol daarvan als bron van 
investeringen die hard nodig zijn, wordt versterkt; 

12. verzoekt de Commissie en de Raad het aanbevolen beleid inzake een 
begrotingsaanpassing te herzien telkens wanneer economieën in een recessie 
terechtkomen teneinde een minimaal niveau van sociale bescherming te garanderen, 
fundamentele arbeidsrechten te waarborgen en een recessieve spiraal te vermijden; 
verzoekt de Commissie en de Raad instrumenten van de Unie voor sociale bescherming en 
sociale minimumnormen voor te stellen;

13. verzoekt de Commissie tevens te komen met een holistische benadering van de aanpak 
van groei, waarvan een werkelijk Europees industriebeleid deel moet uitmaken, evenals de 
garantie dat Europa al zijn kracht en invloed in zijn externe handelsrelaties zal 
aanwenden; verzoekt de Commissie de uit de handel met derde landen voortvloeiende 
bronnen voor nieuwe groei ten volle te benutten en zowel wederkerigheid als een eerlijke 
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handel tot stand te brengen; verzoekt de Commissie sterke sociale clausules in 
handelsovereenkomsten op te nemen op basis van de arbeidsnormen van de Internationale 
Arbeidsorganisatie;

14. onderstreept dat ernstige inspanningen van de lidstaten om de houdbaarheid van de 
overheidsfinanciën in een passend tempo veilig te stellen alleen kans van slagen hebben 
als macro-economische onevenwichtigheden symmetrisch worden verminderd; 

15. verzoekt de Commissie en de Raad snel te handelen teneinde daadwerkelijk inhoud en 
effectiviteit te geven aan het Pact voor groei en werkgelegenheid zoals overeengekomen 
tijdens de Europese Raad van 28 en 29 juni 2012;

16. verzoekt de Commissie met concrete voorstellen te komen om belastingfraude en 
belastingontduiking beter te bestrijden, ook in relatie tot derde landen, als essentieel 
instrument voor een eerlijker spreiding van de begrotingsinspanning en een vermeerdering 
van de inkomsten van de lidstaten;

17. verzoekt de Commissie en de Raad onverwijld aandacht te besteden aan het creëren van 
passende instrumenten voor het gemeenschappelijk beheer van staatsschulden ter 
verlichting van de schuldenlast van verscheidene lidstaten en voor het scheppen van 
voorwaarden voor een toekomstige gezamenlijke uitgifte om grenzen te stellen aan de 
uiteenlopende financieringskosten van staatsschulden;

18. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.
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BIJLAGE BIJ DE ONTWERPRESOLUTIE
GEDETAILLEERDE AANBEVELINGEN BETREFFENDE DE INHOUD VAN HET 

VERLANGDE VOORSTEL 

AANBEVELING 1 INZAKE EEN ALTERNATIEVE STRATEGIE
Het Europees Parlement is van mening dat de door de Europese Raad op basis van de AGS 
goed te keuren jaarlijkse beleidsoriëntaties het volgende doel moeten hebben:
De Commissie en de Raad dienen een nieuwe zesvoudige alternatieve strategie aan te nemen 
als hieronder aangegeven:

1. De budgettaire consolidatie moet met inachtneming van de huidige budgettaire 
voorschriften van de EU worden vertraagd en gespreid. In plaats van bijna 130 miljard euro 
aan consolidatie-inspanningen voor de gehele eurozone zou een evenwichtigere 
begrotingsconsolidatie van 0,5 bbp-punten in overeenstemming met verdragen, het SGP en 
zelfs het begrotingspact alleen al voor 2013 een concrete speelruimte van meer dan 85 miljard 
euro bieden. Door de weg van consolidatie louter te vertragen en te maximeren kan de 
gemiddelde groei voor de eurozone tussen 2013 en 2017 met 0,7 punten per jaar worden 
verbeterd.

2. Er moet een einde worden gemaakt aan het speculeren op de staatsschuld van de 
lidstaten. Het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM) moet zo spoedig mogelijk worden 
opgenomen in de communautaire beheerstructuur met de ECB als achtervang;
3. De hardnekkige en langdurige cumulatieve onevenwichtigheden die zijn blijven 
toenemen gedurende het functioneren van de gemeenschappelijke munt als gevolg van het 
asymmetrische effect van de gemeenschappelijke beleidsvormen in verschillende 
economieën, moeten afdoende worden aangepakt met behulp van specifieke convergentie-
instrumenten om het concurrentievermogen van achterblijvende economieën te stimuleren, 
met name door de omstandigheden voor groeibevorderende investeringen in laatstgenoemde 
landen te verruimen. 

4. Om daadwerkelijk bij te dragen tot de verwezenlijking van de EU-agenda voor groei 
moeten kredietverstrekking door de Europese Investeringsbank evenals andere maatregelen 
(met name het gebruik van structuurfondsen en projectobligaties) aanzienlijk worden 
uitgebreid. Het Pact voor groei en werkgelegenheid moet dringend worden omgezet in 
concrete investeringen. 
5. Er moeten wetgevingsinitiatieven en beleidsinstrumenten worden ingezet om te zorgen 
dat de kredietstroom naar de reële economie wordt hersteld. Bedrijven, met name de kmo's, 
moeten toegang hebben tot financiering en de voorwaarden voor die financiering moeten 
gelijkvormig zijn binnen de interne markt, en meer nog binnen de eurozone. 
6. Een nauwe coördinatie van het economische beleid moet erop gericht zijn de interne 
onevenwichtigheden in de EU en in het bijzonder in de eurozone terug te dringen. De 
aanpassing moet niet alleen gericht zijn op landen met een tekort. Landen met een overschot 
moeten eveneens maatregelen nemen om hun interne vraag te stimuleren en 
dienovereenkomstig aanbevelingen van de Commissie ontvangen.

AANBEVELING 2 INZAKE DEMOCRATISCHE CONTROLE EN LEGITIMITEIT
Het Europees Parlement is van mening dat de door de Europese Raad op basis van de AGS 
goed te keuren jaarlijkse beleidsoriëntaties het volgende doel moeten hebben:
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Dringt nogmaals aan op de noodzaak om het Parlement – de enige supranationale Europese 
instelling met een electoraal draagvlak – volledig te betrekken bij de coördinatie van het 
economische beleid en bij de jaarlijkse groeianalyse.
Herinnert eraan dat het Europees Parlement erkend moet worden als het passende Europese 
democratische forum voor het verstrekken van een algemene evaluatie aan het einde van het 
Europees semester; is van mening dat bij wijze van erkenning hiervan vertegenwoordigers 
van de EU-instellingen en de bij het proces betrokken economische instanties desgevraagd 
informatie moeten verstrekken aan het Europees Parlement; dringt erop aan dat de 
democratische controle van het EP in het Interinstitutioneel Akkoord betreffende het Europees 
semester wordt vastgelegd. 

AANBEVELING 3 INZAKE BELASTINGONTDUIKING: 
Het Europees Parlement is van mening dat de door de Europese Raad op basis van de AGS 
goed te keuren jaarlijkse beleidsoriëntaties het volgende doel moeten hebben:
Met gebruikmaking van consequente, geloofwaardige bronnen komt de resulterende raming 
van belastingontduiking en belastingontwijking in de Europese Unie op ongeveer 1 biljoen 
euro per jaar uit. Belastingontwijking en belastingontduiking kunnen alleen worden aangepakt 
als de lidstaten bereid zijn om consequent maatregelen ten uitvoer te leggen die gebaseerd zijn 
op de invoering van: verslaglegging per land, een gemeenschappelijke geconsolideerde 
heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting, een grondige hervorming van de 
boekhouding, een wijziging in de openbaarmaking van de boekhouding van vennootschappen 
voor belastingdoeleinden, meer investeringen in personeel voor belastingcontroles, en 
modernisering en uitbreiding van de EU-belastingrichtlijn voor spaartegoeden. 

De Commissie heeft een actieplan inzake belastingfraude, belastingontduiking en 
belastingparadijzen gepresenteerd; de lidstaten moeten zich unaniem bij deze nieuwe 
benadering aansluiten teneinde overeenstemming te bereiken over een ambitieuze, zij het 
realistische hoofddoelstelling: het fiscale gat tegen 2020 voor de helft dichten. Door op dit 
doel af te stevenen zouden de lidstaten geleidelijk aan nieuwe belastinginkomsten komen 
zonder belastingtarieven op het niveau van enkele honderden miljarden euro's per jaar te 
verhogen.
De Commissie en de Raad moeten met betrekking tot de volgende vijf hoofdthema's 
handelen:
1. Hervorming van de boekhoudregels en openbaarmaking van de boekhouding van 
vennootschappen
2. Modernisering en uitbreiding van de reikwijdte van de EU-belastingrichtlijn voor 
spaartegoeden
3. Het waarborgen van een verplichte gemeenschappelijke geconsolideerde 
heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting
4. De invoering van verslaglegging per land voor grensoverschrijdende bedrijven

5. Versterking van de regulering van vennootschaps- en trustregisters 
Dit zal ook adequate, voor de gehele EU geldende overeenkomsten met belangrijke, niet tot 
de EU behorende landen moeten omvatten die momenteel platformen voor financiële 
instellingen beschikbaar stellen waar belastingfraude en -ontduiking vanuit de EU worden 
vergemakkelijkt, zoals Zwitserland. 
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Het is van het allergrootste belang dat de Commissie niet-EU-landen namens de gehele EU 
tegemoet treedt zonder het initiatief te laten liggen bij afzonderlijke landen die bilaterale 
overeenkomsten aangaan. De EU moet namelijk de discussie over de bestrijding van 
belastingparadijzen in de G20 en vervolgens in de G8 leiden.


